MANUAL D’ÚS
TRENCHIP 1!

COL·LOCACIÓ
• Col·loqui cinta autoadhesiva o cola a
una de les cares de l'estoig en el qual
es troba TRENCHIP.
• Fixi la part amb adhesiu del sensor, a
la cara superior de la cinta o
canonada que es vol demarcar dins
de la rasa.

El sensor no ha de ser col·locat a una profunditat
superior a 50 cm de la superfície per assegurar un
correcte funcionament.

FINALITZACIÓ RASA

• La rasa s'acaba segons el previst i
TRENCHIP queda cobert per les
diferents capes de materials, rajola,
formigó, terra compactada, quitrà o
qualsevol tipus de recobriment.

IDENTIFICADO
R
• Cada Trenchip té un número de referència.
• Al col·locar Trenchip, o quan estigui cobert, i
detectar-lo amb el lector, aquest donarà un
número de referència que serà
l'identificador de Trenchip durant la seva
vida útil.
• Cada Trenchip té un identificador únic.
Quan sigui detectat pel lector, es disposarà
no tan sols de la ubicació exacta, sinó
d'altres dades i paràmetres que s'hagin
introduït durant l'última obra.

REGISTRE D'INFORMACIÓ A TRENCHIP

Un cop tenim la referència
de Trenchip que ha detectat el lector.
• Registrarem la ubicació exacta GPS
in situ.
• Registrarem la profunditat de la
instal·lació in situ o a posteriori.
• Registrarem les característiques de la
instal·lació. La informació necessària
per a la consulta i visualització al mapa.
Aquest pas es pot fer in situ o a l'oficina.
• Aquesta informació quedarà registrada
en el núvol i podrà ser consultada des
de la pàgina web o l'aplicació mòbil.

INFORMACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ AL TRENCHIP

• A l'estar en el núvol, es pot introduir
tota la informació que el propietari de
la instal·lació cregui necessària.
Naturalesa i data de la instal·lació,
característiques, contracta,
instal·lacions pròximes, afectacions,
propietari, inspecció ...
• Fins i tot, amb el pas dels anys (25
anys) es pot actualitzar la informació,
si es creu oportú, ja sigui per
modificació de la instal·lació, per
actuacions que s'han realitzat a la
mateixa instal·lació o en el seu
entorn.

APP TRENCHIP

• Es podrà accedir a la informació que
s'hagi registrat en tots els Trenchip.
• L'aplicació utilitza les dades de
geolocalització per a generar un
mapa amb la ubicació geogràfica
dels sensors, cosa que permet
reconèixer visualment el traçat de
rases i canalitzacions, així com
accedir als registres de cada
Trenchip.
• Mitjançant l'App Trenchip podrà
consultar i modificar les dades
vinculades a cada sensor, així com
registrar nova informació.

LOCALITZACIÓ PRECISA DE TRENCHIP

• El sensor té un període de vida útil
de 25 anys.
• L'ús de tecnologia RFID, permet la
correcta localització del sensor
encara que aquest es trobi sota terra.
• S'ha d'indicar la posició exacta i
profunditat del sensor Trenchip per a
una intervenció més ràpida i segura.

INSTAL·LACIONS

• Enllumenat
• Telefonia
• Fibra òptica
• Xarxa Elèctrica (MT, BT)
• Gas Natural
• Aigua potable
• Aigües residuals
• Aigües pluvials
• Reg en jardins i camps de golf
• Clavegueram

AVANTATGES TRENCHIP A LES INSTAL·LACIONS

• Gestió ràpida i eficaç dels actius.
• Informació actualitzada amb el pas dels anys.
• Estalvi de temps i costos en les actuacions de les instal·lacions.
• Menys risc per als operaris.
• Menys danys a les instal·lacions.
• Intervencions més ràpides.
• Fàcil d'implementar.
• Corba d'aprenentatge molt fàcil.

COMPONENTS PRODUCTE

SENSOR RFID
Permet el marcatge dels
punts in situ i la seva
posterior localització precisa
des de
la superfície, per a una
excavació més segura.

APLICACIÓ AL NÚVOL
Processa les dades
informades i executa el
mapejat de tots els sensors.

APP WEB I MÒBIL
Permet registrar informació
sobre les instal·lacions
marcades, consultar-la,
actualitzar-la i visualitzar tots
els seus sensors al mapa.

Una solució d’un alt valor afegit
Una solución de molt baix cost

Trenchip és un producte de Chatu Tech S.L.
Empresa, amb llarga experiència, dedicada a la investigació
i desenvolupament de tecnologies Wireless, Ràdio
i desenvolupament de Software.

www.trenchip.com
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